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Права на човека + Доброволчество
Отбележи на кои човешки права отговаря инициативата, представена долу. 
Възможно е да има повече от един отговор.

Има ли право, на което инициативата не съответства? Предложи идея за
инициатива, свързана с това право.

▢ Недискриминация
▢ Интеграция на хората с увреждания
▢ Права на възрастните хора
▢ Право на участие в живота 
     на обществото
▢ Право на образование
▢ Достъп до здравеопазване и
медицински грижи

▢ Право на жизнен стандарт
▢ Право на информация
▢ Зачитане на личния и семейния живот
▢ Право на ползване от научните 
     достижения на обществото
▢ Равенство между жените и мъжете
▢ Културно, религиозно и езиково   
 многообразие

Инициатива: 
"Зарадвай с хранителни продукти и
добра дума самотни възрастни хора"

В последните дни на февруари 14 герои
от доброволчески клуб "Усмивка" в СУ
“Васил Левски” посетиха самотноживеещи
възрастни хора във Вълчи дол. Всъщност
всичко започва три месеца по-рано:

“През месец декември участвахме в кампания за събиране на средства за
самотните хора от града и три села в общината. Идеята ни беше да изненадаме
самотните хора в навечерието на коледните празници. И го направихме.
Поднесохме им продукти за  кори за баница с късмети, сладкиши и плодове. И не
само това. В допълнение им украсихме стаите с гирлянди и топки. През февруари
им изработихме мартеници и занесохме повече и разнообразни хранителни
продукти – пакетирани, консервирани, плодове и сладкиши.”



Млади доброволци учат възрастни хора на нови технологии. Дружество "Знание"
набира доброволци за инициативата "Дари час", в която младежи обучават
възрастни в продължение на час и половина веднъж седмично да работят със
смартфон, интернет, скайп и свързани технологии.

В предните издания на инициативата, с помощта на доброволци, над 200
възрастни се научиха да чатят в скайп, да постват снимки във фейсбук и да пращат
мейли.Инициативата става все по-популярна - десетки пенсионери се свързват с
дружеството с молба да бъдат включени в програмата.

Права на човека + Доброволчество
Отбележи на кои човешки права отговаря инициативата, представена долу. 
Възможно е да има повече от един отговор.

Има ли право, на което инициативата не съответства? Предложи идея за
инициатива, свързана с това право.

▢ Недискриминация
▢ Интеграция на хората с увреждания
▢ Права на възрастните хора
▢ Право на участие в живота 
     на обществото
▢ Право на образование
▢ Достъп до здравеопазване и
медицински грижи

▢ Право на жизнен стандарт
▢ Право на информация
▢ Зачитане на личния и семейния живот
▢ Право на ползване от научните 
     достижения на обществото
▢ Равенство между жените и мъжете
▢ Културно, религиозно и езиково   
 многообразие

Инициатива: 
"Научи възрастни хора да се
справят с нови технологии"



Права на човека + Доброволчество
Отбележи на кои човешки права отговаря инициативата, представена долу. 
Възможно е да има повече от един отговор.

Има ли право, на което инициативата не съответства? Предложи идея за
инициатива, свързана с това право.

▢ Недискриминация
▢ Интеграция на хората с увреждания
▢ Права на възрастните хора
▢ Право на участие в живота 
     на обществото
▢ Право на образование
▢ Достъп до здравеопазване и
медицински грижи

▢ Право на жизнен стандарт
▢ Право на информация
▢ Зачитане на личния и семейния живот
▢ Право на ползване от научните 
     достижения на обществото
▢ Равенство между жените и мъжете
▢ Културно, религиозно и езиково   
 многообразие

Инициатива: 
"Готви в кухнята за бедни хора
в кв. Дружба 2"

На снимката са Сашо и Крис от доброволческият клуб
в Професионална гимназия по туризъм и хранителни
технологии „Никола Димов” - гр. Пирдоп, годината е
2015. Всяка неделя, в която имат време, двамата
хващат влака в 05:47 ч. и още преди осем запасват
престилките на доброволци в кухнята за бедни към
църквата „Св. Пророк Илия” в София. 

Около 80-литровите казани за супа имат желание да помагат почти всички от клуб
„Подкрепа”, така че се редуват кои двама или трима да пътуват всяка седмица. 

Повече за инициативата: От януари 2000 г. в двора на църквата "Св. пророк Илия" в
столичния квартал Дружба-2 веднъж седмично се хранят хора в нужда от цяла София,
които достигат до 400 души на ден. Социалната кухня работи всяка събота между 8:30 и
14:00 ч. и се поддържа изцяло от доброволци, които запретват ръкави, за да: помагат в
готвенето - миене, белене, рязане; разсипват и раздават храната; почистват съдовете и
помещението.



Права на човека + Доброволчество
Отбележи на кои човешки права отговаря инициативата, представена долу. 
Възможно е да има повече от един отговор.

Има ли право, на което не съответства нито една инициатива? Предложи идея
за инициатива, свързана с това право.

▢ Недискриминация
▢ Интеграция на хората с увреждания
▢ Права на възрастните хора
▢ Право на участие в живота 
     на обществото
▢ Право на образование
▢ Достъп до здравеопазване и
медицински грижи

▢ Право на жизнен стандарт
▢ Право на информация
▢ Зачитане на личния и семейния живот
▢ Право на ползване от научните 
     достижения на обществото
▢ Равенство между жените и мъжете
▢ Културно, религиозно и езиково   
 многообразие

Инициатива: 
"Организирай ден с игри достъпни 
за съученици със специални
образователни потребности или с
двигателни затруднения"

Доброволчески клуб „Бели ангели“ към Професионална гимназия по лека
промишленост, екология и химични технологии в Ямбол подариха усмивки на
своите съученици със специални образователни потребности, като организираха
игри, в които всички могат да участват, и раздадоха малки свитъчета с позитивни
послания на всеки от тях.



Право на
информация

Член 11 от ХОП ЕС: “Всеки има право на свобода наизразяването на мнения. Това право включвасвободата да отстоява своето мнение, да получаваи да разпространява информация и идеи безнамеса на публичните власти и независимо отграниците.”

Член 19 от ВДПЧ: “Всеки човек има право насвобода на убеждение и на изразяването му; тазисвобода включва правото безпрепятствено да сепридържа към своите убеждения, както и правотода търси, да получава и да разпространяваинформация и идеи чрез всички средства и безоглед на държавните граници.”

Права на

възрастните хора

Член 25 от ХОП ЕС:

“Съюзът признава и зачита

правото на възрастните

хора да водят достоен и

независим живот и да

участват в социалния и

културния живот.”

Научни
достижения

Член 27 от ВДПЧ:

“Всеки човек има право свободно

да участва в културния живот на

обществото, да се наслаждава на

изкуствата, да участва в научния

напредък и да се ползва от

неговите достижения.”

Жизнен стандарт
Член 25 от ВДПЧ:

“Всеки човек има право на жизнено равнище,

включително прехрана, облекло, жилище, медицинско

обслужване и необходимите социални грижи, което е

необходимо за поддържане на неговото и на

семейството му здраве и благосъстояние. 

Той има право на осигуряване в случай на

безработица, болест, инвалидност, овдовяване,

старост или други случаи на лишаване от средства за

съществуване по независещи от него причини.”

Недискриминация

Член 21 от ХОП ЕС:

“Забранена е всяка форма на
дискриминация, основана по-
специално на пол, раса, цвят на
кожата, етнически или социален
произход, генетични
характеристики, език, религия
или убеждения, политически или
други мнения, принадлежност
към национално малцинство,
имотно състояние, рождение,
увреждане, възраст или
сексуална ориентация.”

Член 7 от ХОП ЕС:

“Всеки има право на зачитане на неговия личен исемеен живот, на неговото жилище и тайната нанеговите съобщения.”

Личен живот

ХОП ЕС = Харта на основните права на Европейския съюз

ВДПЧ = Всеобща декларация за правата на човека
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Урок по доброволчество
5-7 клас

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се
носи от фондация “Герои на времето” и платформата TimeHeroes.org и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 


